
 

Osvobajanje SEBE 

Zasvojenost je kakršnakoli programiranost kot nekakšno »navodilo za uporabo« človeka – 

bioračunalnika, ki sproža neugodne čustvene odzive in vznemirja zavest, kadar svet in 

dogodki ne ustrezajo vzorcem, vprogramiranih v um. 

Kako prepoznati zasvojenost ? Kadar se vaša želja ali pričakovanja ne izpolnijo, reagirate 

kakor računalnik in samodejno odigrate program jeze, zaskrbljenosti, ljubosumja, strahu, ipd. 

Tisto čemur se na čustveni ravni izogibate, je prav tako zasvojenost kakor nekaj, kar si 

čustveno želite. 

Usmeritev za premagovanje zasvojenosti je v naslednjih 12 korakih 

1. Osvobajate se z zavestjo o varnosti, s čutnostjo in močjo, kar sproža moč 

nadzorovanja življenjskih situacij  

2. Spoznavate kako zasvojenosti obvladuje zavest in ustvarjajo lažno podobo o 

resničnem svetu 

3. Sprejmite vsako priložnost (tudi bolečo), ki jo ponuja življenje, da ozavestite 

zasvojenosti, se osvoboditi čustvenih vzorcev  in se spremeniti 

4. Zavedajte se,da imate vse kar potrebujete za polno doživljanje tukaj in sedaj 

5. Sprejmite polno odgovornost za vse kar doživljate in za programiranost, ki spodbuja 

dejanja ter vpliva na odzive ljudi 

6. Popolnoma se sprejmite in zavestno doživljajte vse kar občutite, mislite, govorite, 

delate kot del rasti k višjemu zavedanju 

7. Iskreno se odprite vsem ljudem tako, da ste pripravljeni zaupati svoje najglobje 

občutke, saj je vsako prikrivanje vklenjenost v iluzijo 

8. Z ljubečim sočutjem (empatijo) občutim težave drugih, ki mi posredujejo sporočila 

potrebna za rast, ne da bi se čustveno ujeli vanje 

9. Svobodno lahko delujete ko ste umirjeni, pozorni in ljubeči. Ko ste čustveno 

vznemirjeni se odrekate modrosti, ki prihaja iz Ljubezni in globljega zavedanja 

10. Umirjajte nemirno raziskovanje svojega racionalnega uma zato, da bi zaznali finejše 

energije, ki omogočajo, da se povežete z vsem kar vas obkroža 

11. Vedno bodite pozorni iz katerega od 7 središče Zavesti delujete. Ko odpirate vsa 

središča Zavesti lahko občutite naraščanje energije, povečano zaznavnost, širjenje 

Ljubezni in notranji mir 

12. Vsakogar, kot tudi sebe, zaznavajte kot prebujajoče se Bitje, ki ima naravno pravico 

do rasti k višjim ravnem zavesti brezpogojne Ljubezni in Enosti 

Dosledno upoštevanje in delovanje po teh korakih preprečuje komerkoli, da bi vas 

manipuliral in prirejal po svoje  - ste OSVOBOJENI ! 


